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w Strzelcach Opolskich
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e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl
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w Zawadzkiem
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w Zawadzkiem
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w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
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w Zawadzkiem
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Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
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e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny O�rodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Le�nicy
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e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozosta³e numery  720
Wydzia³ Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo�ciami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespó³ ds. Promocji Powiatu 713
Wydzia³ Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54;  077/ 461 23 20;

tel kom. 0604 540 402

Chcesz zyskaæ tytu³ najlepszego produktu i otrzymaæ
darmow¹ reklamê na wielkoformatowym bilbordzie a
tak¿e w dwutygodniku �Powiat Strzelecki�?
 

Jeszcze dzi� prze�lij zg³oszenie do konkursu

na �Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2010�!
 

Do konkursu zapraszamy wszystkie firmy dzia³aj¹ce na terenie Powiatu
Strzeleckiego, które zechc¹ poddaæ ocenie swój produkt lub us³ugê/wytwarza-
ny lub oferowan¹ w roku 2010.

Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ do 31 pa�dziernika 2010 roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,

ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Op.
z dopiskiem "Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2010"

lub elektronicznie na adres �e-mail: pp@powiatstrzelecki.pllub te¿ osobi�cie
z³o¿yæ w sekretariacie starostwa (II piêtro).

�Szczegó³y konkursu opisane s¹ w regulaminie, który wraz z formularzem
zg³oszeniowym jest dostêpny na stronie internetowej

www.powiatstrzelecki.pl lub w starostwie w pok. 310 (III piêtro).
 
Wszystkie zg³oszone produkty/ us³ugi zostan¹ poddane ocenie przez Kapitu³ê
Konkursu �w trzech kategoriach:     
-  przetwórstwo rolno-spo¿ywcza,�- dzia³alno�æ produkcyjna,
- dzia³alno�æ us³ugowa,

W tych kategoriach zostanie przyznany Najlepszy Produkt Powiatu Strze-
leckiego 2010.

Ponadto mieszkañcy/konsumenci w drodze g³osowania wybior¹ produkt/
us³ugê, który otrzyma nagrodê konsumenta.
 

Wybór produktu/ us³ugi przez Kapitu³ê nast¹pi w terminie od 16
listopada 2010 �do 15 grudnia 2010 roku

Mieszkañcy powiatu bêd¹ oddawaæ swe g³osy od 16 listopada 2010 do
15 stycznia 2011 roku.

W�ród g³osuj¹cych zostanie rozlosowana cenna nagroda !

PRZYPOMINAMY!
Nie przegap swojej szansy!!!

Jeste� przedsiêbiorc¹
z terenu Powiatu Strzeleckiego?

 Chcesz wypromowaæ swój produkt
lub us³ugê i zdobyæ nowych klientów?

UDZIA£ W KONKURSIE JEST BEZP£ATNY!!!
MO¯ESZ TYLKO ZYSKAÆ, NIC NIE TRAC¥C!

A przynajmniej nie dla ma³ych
dzieci. Niedawne doniesienia o prze-
szczepie w¹troby u kilkuletniego
ch³opca po zatruciu muchomorem sro-
motnikowym powinna sk³oniæ wiele
osób do refleksji.

Po pierwsze � do tego, jakie grzy-
by zbieraæ. Jak wszyscy przestrze-
gaj¹ � tylko znane. Grzybobranie, a
w³a�nie rozpocz¹³ siê sezon �polo-
wañ� na prawdziwki, kurki, pod-
grzybki itp. Ale to nie pora, by w
lesie eksperymentowaæ z ma³o zna-
nymi sobie gatunkami. Je�li nie jeste-
�my pewni, co mamy w koszyku �
lepiej pozbyæ siê niepewnych oka-
zów.

Po drugie - nie wolno zbieraæ
grzybów do plastikowej torby. Ko-
nieczny jest przewiewny koszyk �
wiklinowy lub ³ubianka.

Po trzecie � grzyby najlepiej od
razu zje�æ, je�li to niemo¿liwe � nie
przyrz¹dzajmy ich, ale zostawmy
obrane, lecz nie umyte w otwartym
pojemniku w lodówce; odrzucaj¹c
wszystkie stare i robaczywe lub nie-
kompletne.

Po czwarte - przyrz¹dzonych

Grzyby � nie dla dzieci
grzybów nie powinno siê przecho-
wywaæ do nastêpnego dnia.

Grzyby na pewno s¹ smaczne,
ale czy poza smakiem maj¹ jakie� inne
walory?

Grzyby przede wszystkim sk³a-
daj¹ siê z wody (zawieraj¹ jej tyle co
warzywa), zawieraj¹ te¿ niewielkie
ilo�ci soli mineralnych, tak¿e wita-
minê A w postaci karotenu (najwiêcej
maj¹ jej kurki), a tak¿e witaminy B1 i
B2, s¹ te¿ �ród³em bia³ka. Ale przede
wszystkim s¹ ciê¿kostrawne � zwie-
raj¹ chitynê, (wielocukier o struktu-
rze chemicznej podobnej do celulo-
zy, czyli b³onnika), której nie roz-
puszczaj¹ kwasy ¿o³¹dkowe.

I nie pomo¿e tu alkohol � wg nie-
których badañ, �cina on w ¿o³¹dku
bia³ko grzyba, które staje siê jeszcze
bardziej odporne na dzia³anie na-
szych soków trawiennych.

Natomiast dzieci do trzeciego
roku ¿ycia (inni twierdz¹, ¿e mo¿na
je podawaæ dopiero nastolatkom) �
w ogóle nie powinny ich je�æ: ich or-
ganizm nie jest przygotowany do ich
trawienia.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje

¿e w dniu  30  wrze�nia 2010 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 105 A (I piêtro)
odbêd¹ siê rokowania w celu sprzeda¿y nieruchomo�ci Powiatu Strzeleckie-
go, po³o¿onej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów �l¹skich, niezabudo-
wanej. Nieruchomo�æ oznaczona jest numerem dzia³ki 5049/16 o powierzch-
ni 0,2888 z mapy 15, a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr 46595 prowa-
dzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich. W planie zagospodaro-
wania przestrzennego teren przeznaczony jest pod gara¿e i parkingi. Nieru-
chomo�æ obci¹¿ona jest s³u¿ebno�ci¹ drogow¹ na rzecz w³a�cicieli nierucho-
mo�ci s¹siednich oznaczonych numerami dzia³ek : 3174/16 i 5049/1.
Cena wywo³awcza nieruchomo�ci � 81 000,00 z³.
Do ceny sprzeda¿y dolicza siê 22 % podatek VAT.

W celu sprzeda¿y nieruchomo�ci przeprowadzono dwa przetargi ustne,
nieograniczone w dniach : 8 stycznia 2010 roku  i  19 maja 2010 roku.
Przed przyst¹pieniem do rokowañ nale¿y wp³aciæ  zaliczkê w kwocie 5 000,00
z³ tytu³em zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia siê od zawarcia
umowy, w terminie do dnia 27 wrze�nia 2010 r. na konto Starostwa Powiato-
wego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Le�nica, Oddzia³ Strzelce
Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.

Pisemne zg³oszenie udzia³u w rokowaniach sk³ada siê do dnia 27 wrze�nia
2010 r. w kancelarii Starostwa, w zamkniêtej kopercie opatrzonej dopiskiem
: �Rokowania na sprzeda¿ nieruchomo�ci�.
Zg³oszenie winno zawieraæ :
a) imiê, nazwisko, adres lub nazwê firmy z jej siedzib¹,
b) datê sporz¹dzenia zg³oszenia,
c) o�wiadczenie o zapoznaniu siê z warunkami rokowañ i przyjêciu ich bez
zastrze¿eñ,
d) proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty.

Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ kopiê dowodu wp³aty zaliczki.
Nabywca nieruchomo�ci  ponosi tak¿e koszt wyceny nieruchomo�ci w

kwocie 488,00 z³ oraz koszty wynikaj¹ce z zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnicy rokowañ zobowi¹zani s¹ do przed³o¿enia komisji prowadza-

j¹cej rokowania dowodu to¿samo�ci, a w odniesieniu do podmiotów gospo-
darczych wypisu z rejestru lub ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej oraz w³a-
�ciwych pe³nomocnictw osób reprezentuj¹cych te podmioty.

Zastrzega siê prawo zamkniêcia rokowañ bez wybrania nabywcy nieru-
chomo�ci.

Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami,

pod numerem telefonu 77-4401-740   lub   77-4401-737.

Jolanta Kusiñska, Naczelnik Wydzia³u Rolnictwa i Ochrony �rodowiska
w strzeleckim starostwie ocenia, ¿e jeszcze troche czasu up³ynie, zanim segre-
gowanie odpadów stanie siê dla nas zupe³nie naturaln¹ czynno�ci¹. I podaje
przyk³ad �z w³asnego podwórka�. Jako mieszkanka Nowej Wsi, w ka¿d¹ drug¹
�rodê miesi¹ca wystawia worek z plastikami. Do �rodka wk³ada nie tylko
butelki PET, ale i kubeczki po jogurtach czy �mietanie. ¯eby nie by³o w¹tpli-
wo�ci � umyte (dla dalszego recyklingu nie ma to znaczenia, ale przecie¿ ma dla
powonienia). A jednak zdarzy³o siê, ¿e widok kubeczków tak skutecznie oka-
za³ siê odstrêczaj¹cy, i¿ ostatecznie worek zosta³ na chodniku.
� Dzwoni³am wtedy z pytaniem, czy przypadkiem nie ma strajku � w takim
wypadku rozumia³abym, ¿e nie zosta³ zabrany. Przecie¿ wszystkie plastiko-
we odpady mog¹ s³u¿yæ np. do produkcji paliw alternatywnych albo jako
dodatek do mas bitumicznych. I wszystkie takie odpady zbierane s¹ przez
jedn¹ z firm na �l¹sku. U nas to niemo¿liwe?! W naszym powiecie nie ma
sortowni odpadów, bo to ekonomicznie nieuzasadnione, ale s¹ firmy recyklin-
gowe, które maj¹ obowi¹zek segregowania odpadów komunalnych.
� Pani Jolanta podaje te¿ przyk³ad Po³udniowo-Zachodniego Regionu Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi w Kêdzierzynie-Ko�lu (ca³e wojewódz-
two zosta³o podzielone na tego typu regiony, podobnie jak i inne wojewódz-
twa, zgodnie ze stosownymi przepisami). � Kiedy zaczê³o siê mówiæ o po-
wstaniu takich centrów � wszystkie gminy naszego powiatu by³y zaintereso-
wane przyst¹pieniem do tego przedsiêwziêcia. Dzi� sytuacja jest diametralnie
ró¿na � gminy mówi¹: mamy co robiæ ze swoimi odpadami.

Marta Górka

Nasze drogie �mieci

Konkurs plastyczny
dla dzieci od 6 do 11 lat
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